ዋኒኑ፡- ፖሊሲ ገንዘባዊ ድጋፍ SHS (ቻሪቲ ኬር)
ክፍሊ፡-

ቁፅሪ ፖሊሲ፡- PSJH RCM 0002 SHS
ሓዱሽ
ዕለት፡- 3/22/2019

ዋና ስፖንሰር፡Kimberly Sullivan፣ ኤስቪፒ መኮነን ዋና ሓላፊት ዑደት እቶት
ዘረጋገፆ፡- ቦርድ ዳይረክተራት ፒኤስጄይኤች

ናይ ወናኒ ፖሊሲ፡Lesa Ellis፣ ዳይረክተር ገንዘባዊ ምምኻርን ድጋፍን
ዝትግበረሉ ዕለት፡- 5/1/2019

ምሕደራ ዑደት እቶት

እሩም
ዳግም ዝተርኣየ

ግልጋሎታት ጥዕና ስዊድሽን ስዊድሽ ኤድሞንድን (“SHS” ወይ ከዓ “ስዊድሽ”) ንጥቕሚ ዘይተቋቐመ ናይ ጥዕና ድርጅት ኮይኑ ብመሰረት ናይቲ ድርጅት
ተልእኾ ከም ምምሕያሽ እገልግሎ ናይ ሕድሕድ ጥዕናን ኩነታቱን፣ብናቲ ድርጅት ቀንዲ ክብርታት ደሕንነት፣ተሓካሚ ማእኸል ዝገበረ ክንክን፣ ኣኽብሮት፣
ሓልዮትን ፍቕሪ ምሃብን፣ ብሓባር ምስራሕን ሽርክናን፣ ተኸታታሊ ትንህርትን ለውጥን ምሕደራንን ክንክን ጥዕና ሰብኣዊ መሰል ምኻኑ ብምእማንን ዝምራሕ
እዩ፡፡ ሓዱሽን ኣድላዪ ዝኾነ ሕክምናዊ ግልጋሎት ጥዕና ንእነገልግሎም ኣካላት ሕብረተሰብ ናይ ምኽፋል ዓቕሞም ኣብ ግምት ውሽጢ ብዘይምእታው ምቕራብ
ፍልስፍናን ተግባርን ኩለን ሆስፒታላት SHS እዩ፡፡

ወሰን፡-

እዚ ፖሊሲ ንኩለን ሆስፒታላት SHSን ንኩለን ናይ ህፁፅን ካልኦት ኣድላዪ ግልጋሎታት ሕክምና ዝህባ ሆስፒታላት SHSን (ናይ ፈተነ ወይ ከዓ ናይ
መፅናዕታዊ ክንክንንን ከይሓወሰ) ዘገልግል እዩ፡፡ ዝርዝር እተን በዚ ፖሊሲ ዝማሓደራ ሆስፒታላት SHS ዝርዝር መርኣያ ዝተሸፈና መሳለጥያ ኣብ ዝብል
ይርከብ፡፡
እዚ ፖሊሲ ብንፅፅር ክፍሊ 501 (r) ናይቲ ናይ ውሽጢ ኣታዊ ኮድ 1986 ከምእተመሓየሸ ይትርጎም፡፡ ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ሕግታትን እዚ ፖሊስን ዘይምጥዕዓም
እንተተፈጢሩ እዚኦም ዓይነት ሕግታት የመሓድሩ፡፡

ኣድላይነት፡-

ናይዚ ፖሊሲ ዕላማ ብሆስፒታላት SHS ክወሃቡ ዝኽእሉ ናይ ህፁፅን ካልኦት ናይ ሆስፒታል ግልጋሎታትን ንናይ ገንዘባዊ ድጋፍ ምርካብ ብቑዓት ዝኾኑ
ብሙሉእ ወይ ብኽፋል ክኸፍሉ ዘይኽእሉ ውልቀሰባት ብፍትሓውነት፣ብዘይኣፈላላይ፣ብውፅኢታውነትን ብተመሳሳላይነትን ኣገልግሎት ክረኽቡ ምርግጋፅ እዩ፡፡
ናይዚ ፖሊሲ ድልየት ምስ ሕግታት ፌደራል፣ክልልን ከባብን ክጠዓዓም ምግባር እዩ፡፡ ናይዚ ፖሊሲን ፕሮግራማት ገንዘባዊ ድጋፍን እቲ ኦፊሳላዊ ፖሊሲ
ገንዘባዊ ድጋፍ ዝምስርቱን ካልኦት ሕድሕድ ዝተወነኑ ሆስፒታላት፣ዝተጫረቱን ብSHS ዝንቀሳቐሱን ናይ ህፁፅ ሕክምናዊ ክንክን ፖሊሲን ዝምስርቱ እዮም፡፡

ፖሊሲ፡-

SHS ነፃ ወይ ብትሑት ዋጋ ንዝምልከቶም ትሑት ኣታዊ ዘለዎም፣መድሕን ጥዕና ዘይብሎምን ካብኦም ዝገደዱን ተሓከምቲ ብፍላይ ከዓ ናይ ምኽፋል ዓቕሚ
ንናይ ኣድላዪ ህፁፅ ኣገልግሎት ዕንቅፋት እንተኾይኑን ካልኦት ናይ ሆስፒታል ክንክንን ካሊእ መማረፂ ከምዘየለ እንተተፈሊጡን ሆስፒታላዊ ግልግሎታት ይህብ፡፡
ተሓከምቲ ካብዚ ዝጥቀሙ ዝኽእሉ ዝቶም ኣብዚ ፖሊሲ ዝተቐመጡ ረቛሒታት እንተማሊኦም እዩ፡፡
SHS ብግዱሳት ክፍልታቱ ብዘለዎ ዓቕሚ ህፁፅ ሕክምናዊ ኩነታት ገንዘባዊ ዓቕሚ ውልቀሰባት ኣብግምት ብዘይምእታው ብዘይኣፈላላይ ክንክን ይህብ፡፡
SHS ናይ ገንዘባዊ ድጋፍ ንዘድልዮም ኣካላት እንትውስን ብምኽንያት ዕድመ፣ዘርኢ፣ሕብሪ ቆርበት፣እምነት፣ዓሌት፣ሃይማኖት፣መበቆል ዓዲ፣ኩነታት ሓዳር፣ፆታ፣
ዓይነት ፆታዊ ርክብ፣ፆታዊ ማንነት፣ጉድኣት፣ካብ ኩናት ተመላሲ ወይ ኩነታት ውትድርና ወይ ድማ ብመሰረት ሕግታት ፌደራል፣ክልልን ከባብን ኣድልዎ
ኣይገብርን፡፡
ሆስፒታላት SHS ምርመራ ህፁፅ ሕክምና ዘድልዮም ይምልምልን መረጋግኢ ሕክምና ይህብን ወይ ከዓ ሪፈር ዝበሃሉ ሰባት ብመሰረት 42 ሲኤፍኣር
482.55. ሪፈር ይፅሕፍ_ የዘዋውርን፡፡ SHS ሰባት ህፁፅ ሕክምናዊ ክንክን ክረኽቡ ዘይክእልክሉ ተግባራት ከም ናይ ምቕባል፣ ወይ ካልኦት ዘየበረታትዑ
ፖሊሲታት ከም ተግባራት ፍቓድ ምእካብ ዕዳ ይኽልክል፡፡

ኣብ ትሕቲ ፋብ SHS ዘለዉ ዝርዝር ኣቅረብቲ፡- ሕድሕድ ሆስፒታል SHS ዝርዝር ሓካይም፣ሕክምናዊ ጉጅለ ወይ’ውን ኣብቲ ፖሊሲ ዘይተጠቓለሉ

ካልኦት ግልጋሎት ክህቡ ዝኽእሉ ሰብሞያ ይመርፅ፡፡ ሕድሕድ ሆስፒታል SHS ናይዚ ዝርዝር ንዝደሊ ተሓካሚ ቅዳሕ ይህብ፡፡ ናይቲ ኣቕራቢ ዝርዝር እውን
ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ SHS ክርከብ ይኽእል፡፡ www.swedish.org.

ገንዘባዊ ድጋፍ ዘርክቡ ረቓሒታት: ናይዚ ደገፍ ምስቲ ኣብዚ ፖሊሲ ከምኡውን ናይ ፈደራል ከምኡውን ክሊል ሕግታት ዝኸይድ ገንዘባዊ ሓገዝ ነቶም

ውሕስና ዘለዎምን ዉሕስና ዘይብሎምን ሕሙማትን ከምኡውን ወልሓንቲ ዋሕስ ንዘለዎም ሕሙማት ከምኡውን ዉሕስነት እዩ። ናይ SHS ሆስፒታላት
ንሕሙም ናይ ዝኾነ ምኽንያታዊ ጻዕሪ ቅድሚ ሕዚ ኣብ SHS ሆስፒታላት ዝህቦ ናይ ክንክን ኣቕሪቦት ምሉእ ብምሉእ ወይ ከኣ ብኸፊል ክረኽቦም ዝኽእሉ
ሳልሳይ ወገን ሽፋን ምንባር ወይ ከኣ ኣይነበሩን ንምውሳን ትኽክል ጻዕሪ ይገብሩ።
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እቶም ገንዘባዊ ደገፍ ዘድለዮም ሕሙማት ናይ SHS ልቓሕ ኣተሓሕዛ ደገፍ መመላእታ ምምላእ ኣለዎም ከምኡውን እቲ ናይዚ መርከቢ ብቑዕነት ብመሰረት
ኣብቲ ዕለት ዝህሉ ገንዘባዊ ድሌት ኣገልግሎት ወይካኣ ናይ ገንዘብ መመልከቲ ዕለት ሙኻን ኣለዎም። እንድሕር እቲ ዘለዎም ገንዘባዊ ኩነታቶም ኣብ ከይዲ ግዘ
ናብ ዝኸፈአ ከይዱ፥ እንድሕር ዋላ እቲ ንይ ቕድሚ ሕዚ መመልከቲ ተቐባሊነቱ ተነጺጉ ወይ ከኣ ብከፊል ጽዲቑ፥ ሕሙማት ገንዘባዊ ሓገዝ ንምርካብ እንደገና
ከመልክቱ ይኽእሉ። ናይ ሒሳብ መዝገብ ወይ ከኣ ገንዘባዊ ኣገልግሎታት ብዝምልከት ኣብቲ ናይ SHS ሆስፒታል ድሕረ-ገጽ ናብ ቤት-ጽሕፈት ውሽጢ
ብምቕራብ ወይ ከኣ ናይ ገንዘብ ኣተሓሕዛ ዝምልከት ብጽሑፍ ዝተደገፈ ሓበሬታታት ብምቕራብ ናይ ገንዘብ ደገፍ ምንባሩ ንምምልካት ሓበሬታታት ንምቕራብ
ከምኡውን ሓበሬታታት ብምቕራብ ተዓወተ ተግባር ውድባት ንምፍላጥ ከምኡውን ንምፍላጥ ምክንያታዊ ጻዕሪ ክግበር እዩ፥ እቶታዊ ጽዕነት ዝምልከት ዝርርብ
ከምኡውን ዝለዓለ ዓቐን ኣብ ዘለዎ ናይ ሕሙም ሆስፒታል ከምኡውን ናይ ደገ ተሓካሚ ኣብ ዘለዎ ሆስፒታል ውሽጢ ከም መፋለጢ ከምኡውን ሃንደበት ክፋል
ምልክታት ይቕርብ። ኣብ ናይቲ ሆስፒታል ኣገልግሎት ክሊ ካብ ዓሰርተ ሚእታዊት ንላዕሊ ናይቲ ሆስፒታል ናይ ዘለዎ ተገልጋሊ ናይ ዝኾነ ቋንቋ ትርጉማት
ክቐርቡ ኣለዎም።

ንገንዘባዊ ሓገዝ ምምልካት: ሕሙማት ወይ ከኣ ዉሕስና ወሃብቲ ከምኡውን ኣብቲ ናይ SHS ምኒስተር ዝርከብ ክፍሊት ዘይክፈሎ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምርካብ

ከመልክቱ ወይክኣ ክሓቱ ይኽእሉ ወይ ከኣ በዞም ዝስዕቡ መንገድታት ክትጥቀመሉ ትኽእል፡ ነቲ ናይ ገንዘብ ኣገልግሎት ሰራሕተኛ እቲ ክፍሊት ንምፍጻም
እንትሓስቡ ወይክኣ ቕድሚ ምልቓቕ ሓገዝ ንምርካብ ከምኡውን ብዝተመልአ ሰነድ ከረክቡ ይኽእሉ፤ ብፖስታ ወይ ከኣ ብምብጻሕ www.swedish.org
እቲ ዝመልአ መሕትት ሰነድ ምስዚ ሰነድ ብሓንሳብ ብምውራድ ከምኡውን ኣረኪቡ። ሓደ ናይ ሓገዝ መመልከቲ እዚ ሕሙም ወይ እቲ ንዝኾነ ሳልሳይ ወገን
እቶታዊ ጽዕነት ምንጭታት ብቑዕ እዩ ኣይኮነን ንዝብል መርመራ ዘጠቓለለ ቕድመ መርመራ (መጻረይ) ኺወሃብ እዩ።

ነብሲ ወከፍ ናይ SHS ሆስፒታል ነቶም ሕሙማት ገንዘባዊ ደገፍ ምሕትት ንኽውድኡ ዝሕግዙ ከምኡውን ገንዘባዊ ደገፍ ወይ ከኣ ናይ ክንክን ደገፍ ንምርካብ
ብመንግስቲ ዝድጎም ገንዘባዊ ደገፍ ንምርካብ ብቑዕ ሙኻን ንምውሳን ናብ SHS ሆስፒታል ሓጋዚ ሰብ ይገብሩ። ንዝኾነ ሕቶታት ወይ ከኣ ኣጨናቒ ጉዳያት
ንምሕጋዝ ከምኡውን ናይ ገንዘባዊ ሓገዝ መመልከቲ ንምምላእ ንምሕጋዝ ናይ ትርጉም ኣገልግሎታት ኣለዉ እዮም።
ሓደ ሕሙም ወይክኣ ዉሕስና ወሃቢ ኣካል ገንዘባዊ ደገፍ ንምርካብ ንምምልካት ምናልባት ብቑዕ ዝኾነ፥ ናብቲ SHS ብቑዕ ሙኻን ንምውሳን ዘኽእል እኹል
መረዳእታ ኣብ ዝኾነ ናይ ጊዜ ሰሌዳ ናይ ፓርቲ ኣታዊ እንተወሓደ ናብ ዝነኣሰ ኣብ ዝወረደኩ እዋን (FPL) ብዝምልከቶ ናይ ፌደራል ሕጊ ከምኡውን ናይ ክልል
ትእዛዝ ንምድጋፍ የቕርብ፡፡
እቲ SHS ብ ናይ ዋሽንግተን ምምሕዳራዊ ሕጊ (WAC) 246-453-020 እቲ ናይ ፓርቲ ኣታዊ ካብቲ ናይ ፌደራል ናይ ድኽነት መምዘኒ ካብ 200%
ንታሕቲ ምኻኑ እንትፈልጥ ኣብ ዝኾነ ጊዜ ብቑዕ ሙኻን ምውሳን ይኽእል። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብቲ WAC 246-453-010 ብዝተሓበረ መሰረት ንሕሙም
ውልቀ-ሰብ መበቆላዊ ደረጃ ውሳነ ንምሃብ ነቲ ናይ SHS ብሕታዊ ናይ ገንዘብ ደገፍ ንምርካብ ተመራጺ ክኸዉን ይኽእል። ኣብ ከምዚኣቶም ዝበለ
ኣጋታሚታት ሰነዳት ኣድላይ ዘይክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

ዉልቃዊ ገንዘባዊ ኩነታት: ናይ ሕሙም ኣታዊ፥ ፊናንሳዊ ሃብቲን ወጻኢታትን ናይ ሕሙም ግላዊ ኩነታት ንምግምጋም ኣብ ረብሓ ኽዉዕሉ እዮም። ንዚ ናይ

FAP ዕላማታት፥ Washington ብኣታዊ ከምኡእዉን ብWAC 246-453-010 ቤተሰብ ይገልጾ። ናይ ንብረት ሃብቲ ናይ ስራሕ ጥሮታ ወይ ሕጋዊ
ኣገባብ ዝርዝር ናይ ጡረታ ወይ ከኣ ቀጥተኛ ዘይኮነ ክፍሊት ትልሚ እቶት ዘጠቓለለ እዚ ወይ እቲ ዘይሕጋዊ በዓል ስልጣን ንንውሕ ዝበለ ካሕሳ ክፍሊት
ትልሚ ዘይከጥቓሊል ይኽእል። እንድሕር ናይ ሓደ ውልቀ-ሰብ ወይ ከኣ ዉሕስና ወሃቢ ኣካል ካብቲ ናይ ፌደራል ድኽነት መምዘኒ 200% ወይ ንታሕቲ ኮይኑ
እቲ ናይ ገንዘባዊ ሃብቲ ብቑዕነት ንምውሳን ኣብ ረብሓ ኣይዉዕልን።

ናይ ኣታዊ ብቕዓታት: ብምሰረት ናይ ፌደራል ናይ ድኽነት ደረጃ (FPL) ናይ ኣታዊ መዐቀኒታት ምናልባት ነቲ ብናጻ ወይ ከኣ ንዝተነከየ ተገዳስነት ብቑዕነት
ንምውሳን ኣብ ረብሓ ክዉዕል ይኽእል። በጃኻ ንዝርዝር መግለጺ B ይርኣዩ።

ናይ ውሳነ መማዕበሊ ከምኡውን መጽደቒ: ሕሙማት ናይ FAP ብቕዓት ወሳኒ ውሳነ ንምሃብ ኣብ 14 መዓልታት ውሽጢ መመልከቲ ገንዘባዊ ደገፍ

መዘኻኸሪ ይረኽቡ ከምኡውን ኣድላይ ሰነዳት መሊኦም የቕሪቡ። ሓንሳብ ምሕትት ምስ ተቐበለ፥ ኣዝዩ ብጣዕሚ ኣድላይ ዝኮኑ ጻዕሪታት ክሳብ ዝክኣል እቲ
ሕሙም ብቑዕ ምዃኑ ንምዉሳን ናይ ጽሑፍ ውሳነ ክልኣኸሉ እዩ። እቲ ሆስፒታል ኣብቲ ሓበሬታ ተመርኩሱ ልክዕ ዘይኮነ ወይ እቲ ሓበሬታ ዘተኣማምን ዘይኮነ
ምዃኑ እንተኣሚኑሉ ንሓገዝ ብቑዕ ምዃኑ ዘይክዉስን ይኽእል።

ምፍታሕ ጎንጺ: እቲ ሕሙም ተቐባሊነት ከምዘይረኸበ ረክላም ካብ ዝበጸሖ ኣብ 30 መዓልታት ውሽጢ ኣድላይ ዝኮኑ ተወሳኺ ሓበሬታታት ናብቲ ሆስፒታል

ብምቕራብ ሃብቲ ሓገዝ ንምርካብ ብቑዕ ዘይምኳኑ ንዝተወሃበ ውሳነ ጥርዓን ኪገብር ይኽእል። ኩሉ ጥርዓናት ተዳህሲሱ ከምኡውን እቲ ግምገማ ትሩፍ ምዃኑ
ኣረጋጊጹ ናይ ጽሑፍ መፍለጢ ናብቲ ዉሕስና ዝህብ ኣካል ይልኣኽ ከምኡውን ናብ ናይ ክልል ናይ ጥዕና ክፍሊ ፥ኣድላይ ተኾነ ከምኡውን ብሕጊ መሰረት
ይላኣኽ። እቲ ናይ መጨረሽታ ናይ ይግበኣኒ መስርሕ እቲ ሆስፒታል ካብ ዝተቐበለሉ ኣብ 10 መዓልታት ውሽጢ ዕልባት ክረክብ ይኽእል። እቲ ይግባይ ናብ
Swedish Medical ማእኸል ክለኣኽ ይኽእል፥ ትኹረት: Corporate Business Office, 747 Broadway, Seattle, WA 98122.

ሓቃዊ ልግሲ: SHS ሓደ ሕሙም ገንዘባዊ ደገፍ መመልከቻ ዝለዓለ ካብ መመልከቲ ሙሉእ ገንዘባዊ ደገፍ ወጻኢ ናይ ሒሳብ ሚዛን ከመዓራሪ ይኽእል።

ከምዚ ዓይነት ውሳኔታት ህዝባዊ ተቐባሊነት ዝርከብ ገንዘባዊ ናይ ገንዘብ ወይ ከኣ ካልኦት መዝገባት ብምምርኳስ ናይ ስድራቤቱ ናይ ኣታዊ ዓቐን፥ ነገር ግን ኣብ
ናይ ቤተሰብ ኣታዊ፥ኣብ ስፍሓቲ እቲ ስድራ ቤት ከይተወሰነ ከምኡውን ናይ ክሬዲት ከምኡውን እቶታዊ ጽዕነት ታሪኽ እንኮላይ ብገንዘብ ናይ ምኽፋል ዓቕሚ
ሓቃዊ ብናይ ኢንዱስትሪ ልሙድ ናይ ገንዘብ ግምገማ መሳርሒ ክጥቀም ይኽእል እዩ።

2 | ገጽ

ካልኦት ፍሉያት ኩነታት: ከም Medicaid ከምኡውን ካልኦት ብመንግስቲ ደገፍ ዝግበረሎም ትሑት ኣታዊ ንዘለዎም ዝሕግዝ ንFPL-ብቕዓት ዘለዎም

ፕሮግራማት ብቑዕ ዝኮኑ ሕሙማት በተኽ ብምዃን ይቕበሎም። ስለዝኾነ፥ንከምዚ ዓይነት ሕሙማት እቲ ክፍሊ ክፍሊት እንትኸልእ ከምኡዉን እቲ ክፍሊት
ናብቲ ሕሙም እንተዘምብል እቶም ሕሙማት ንገንዘባዊ ሓገዝ ብቑዕ እዮም። ክፍሊት ብዘይምሕንሻሽ ምኽንያት ዝፍጠር ናይ ሕሙም ሒሳብ ሚዛን ምዕባይ
ተዓወተ ተግባር ውድብ መዝገበ ብቑዕ እዮም። ብፍላይ ከም ብቑዕነት ዘካቲቶም ቐጺሎም ዝተዘርዘሩ ብሓንሳብ ዝተተሓሓዙ ክፍሊት እዮም:
•
•
•
•
•

ክልከላ ጻንሒት ዓራት ዝሓዙ ሕሙማት
ክልከላ መዓልታዊ ክንክን ዓራት ዝሓዙ ሕሙማት
ሽፋን ዘይረኸቡ ኣገልግሎታት
ክልከላ ፍቓድ ቕድመ ክንክን
ክልከላ ብምኽንያት ዉሱን ሽፋን

ወጻኢታት ሕክምና ዕንወት: SHS፥ ኣብቲ ውሳነኡ፥ ሃንደበታዊ ናይ ሕክምናዊ ወጻኢታት ኣብ ዘጋጥም ጊዜ ተዓወተ ተግባር ውድባት ክወሃብ ይኽእል።
እዚኣቶም ሕሙማት ብውልቀ-ሰብ ደረጃ ክእለዩ እዮም።

ንኩሎም ሕሙማት ንገንዘባዊ ሓገዝ ብቑዕ ዝኾኑ ዝህልዉ ሕግታት ገደብ: ኣብ ታሕቲ ብዝተገለጹ መሰረት ካብዚ ንላዕሊ ንተሰምዩ ሓገዝ ዓደልቲ

ብቕዓት ዘማልእ ዝኾነ ሕሙም ምስ ኣብ ታሕቲ ዝተጠቐሰ "ኣጠቓላሊ ክፍሊት" (AGB) ዝኸፍአ ግድኣት ብውልቀ-ሰብ ሓላፍነት ንምዉሳድ ብቑዕ ዝኸዉን
ሕሙም የለን።

ምኽንያታዊ ትልሚ ክፍሊት: ሓንሳብ ንፍርቂ ገንዘባዊ ደገፍ ዝተፈቐደሉ ሓደ ሕሙም ሰብ፥ ነገር ግን ሕጂ'ውን ሚዛን ዘለዎ፥ እቲ SHS እቶታዊ ጽዕነት

ንምድላው ስምምዕ ከሰናድእ ይኽእል። ኣገባብ ዘሎዎ ትልሚ እቶታዊ ጽዕነት፥ እቲ ሕሙም ወይክኣ ናይቲ ሕሙም ቤተሰብ ሕጋዊ ወጻኢ፥ ንቅነሳ መሰረታዊ
ወጻኢታት ናብራ ከይሓወሰ ካብቲ ናይቲ ሕሙም ወይ ከኣ ቤተሰቡ ወርሓዊ ኣታዊ ውሽጢ ካብ 10 ሚእታዊት ንላዕሊ ዘይኮኑ ወርሓዊ ክፍሊት ዘጠቓለለ
ክኸውን ኣለዎ።

ክፍሊታትን እከባን: ዝኾነ ዘይተኸፈለ ሚዛን እሞ ብሕሙማት ወይ ከኣ ብኣቕረብቲ ዝኽፈል ዝኾነ ዘይተኸፍለ ሚዛን ናብ ተኣካቢ ተባሂሉ ክጥቀስ ይኽእል።

ዘይተኸፈለ ሚዛን ኣብ ዛዕባ ተኣካቢ ጻዕሪ ክገብር ተኣካቢ ናይ ምርካብ መሰል ኣብ መወዳእታ ውሳነ ከዕርፍ ይኽእል። SHS ቅድሚ ፈጸመ ፍቓድ በዓል
ስልጣን ከይረኸበ፥ ነዞም ዝስዕቡ ተወሰኽቲ ናይ እካበ ትካላት፥ ክፍጽሙ ወይ እካበ ክፈቕዱ ወይ ከኣ ኣይገብርን። (ሀ) እቲ ሕሙም ንገንዘባዊ ሓገዝ ብቑዕ
ሙኻን ዘይምኳኑ ንምውሳን ምክንያታዊ ጻዕሪ ምግባር፤ ወይ ከኣ(ለ) ናይ መጀመርታ ሕሙማት መግለጺ ካብ ዝተልኣኸሉ ኣብ 120 መዓልታት። ብሕሙማት
ንዝዉነኑ ሒሳባት ናይ ምእካብ ልምዲታትን ከምኡዉን ስለ SHS ምጽብጻብ ሓበሬታ ንምርካብ፥ በጃኻ ናይ SHS ሆስፒታል ፖሊሲ ርአ፥ ኣብ ነንሕድሕዱ
ናይ SHS ሆስፒታል ናይ ምዝገባ ቤት፥ ወይ ከኣ ኣብቲ ዝስዕብ አድራሻ ብናጻ ይርከብ: www.swedish.org.

ናይ ሕሙም ተመላሲ: ሓደ ሕሙም ወይ ከኣ ናይ ዋሕስ ሰብ ንኣገልግሎታት ክፍሊት ዝኸፍሎ ከምኡውን ንናጻ ወይ ከኣ ንምጉዳል ክሬዲት ብቑዕ ክኸውን
ሓደሓደ ብFAP ትልሚ እዋን ካብ ኣገልግሎታት ብሓንሳብ ዝተተሓሓዙ ክፍሊት ተመላሲ ይኸዉን፥ ብመሰረት እቲ ናይ ክሊል ሕግታት።

ዓመታዊ ዳህሳስ፡ እዚ ሓልዮት ገንዘባዊ ደገፍ (ናይ ልግሲ ተግባር ጥንቃቐ) ፖሊሲ ዓመታዊ ብትኽክል ናይ ኣታዊ ኣተሃናንጻ ምሉእ ሓሳባት ተምሳጥ ንክሂለዎ
ዳህሳስ ክግበረሉ እዩ።

ፍሉያት:

ናይዚ ዕምቆት ኣብ ላዕሊ ርአ።

ትርጉማት

ነዚ ፖሊሲ ዕላማታት ዝስዕብ ትርጉማት ከምኡውን ኩነታት ተግባራዊ ይኾኑ:
1. ደረጃ ድኽነት ፌደራል(FPL): FPL ማለት ብዩናይትድ ስቴትስ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሰብኣዊ ኣገልግሎታት መምሃሪ ፌደራል ዝተመዝገበ ናይ
ድኽነት መምርሒታት በብግዚኡ የመሓይሽ።
2. መጠን ሓፈሻዊ ተኸፋሊ (AGB): ናይ ጥዕና ሽግር ዘለዎ ሕሙም ብሓፈሻ ንህጹጽ እዋን ከምኡውን ንካልኦት ኣድላይ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ክፍሊት
ወጻኢታት ከም ኣብዚ መምርሒ ውሽጢ ተጠቒሱ ኣለኦ። እቲ SHS ካብቲ ዘሎ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት መረረት ብምምርኳስ ናይቲ ሆስፒታል ጠቅላላ
ክፍሊት ሚእታዊ AGB በቲ ናይ SHS ኣካላዊ ጉድኣት ዓቐን እንታይ ከምዝመስል ክዉስን ይኽእል። ናይ AGB ሚእታዊታት ዝርዝር መግለጺ
ከምኡውን ከመይ ከምዝስልሑ ክንድ'ቲ ዝድለ ሓበሬታ ንምርካብ ብዝስዕብ ድሕረ-ገጽ ብምብጻሕ ምርካብ ይኽእሉ: www.swedish.org ይኽእሉ:
ብምድዋል ወይ ክኣ 1-866-747-2455 ቕዳሕ ክሓቱ ይኽእሉ:
3. ኣደናቒ ናይ ምእካብ ስጉምቲ (ECA): ECAs ሕጋዊ ወይ ከኣ ፍትሒ መስርሕ ዘድልዩ ፍጻመታት ተባሂሎም ክትርጎሙ፥ ዕዳ ንኻልእ ኣካል ብሕቡእ
ምሻጥ ወይ ከኣ ብሕቡእ ንኻልእ ቢሮ ወይ ከኣ ኣገልግሎት ሪፖርት ብምፍጻም እዩ፣ ነዚ ዕላማ ሕጋዊ ወይ ከኣ ኣገባባዊ መስርሕ ንምፍጻም ዘድልዩ
ፍጻመታት ይጠቓልል፦ኣብ ሓቀኛ ገንዘብ ትሕጃ፥ መጋጠሚ፥ መገናዘቢ ናይ ባንካ ዋኒን ሒሳብ ወይ ከኣ ካልእ ግላዊ ንብረት ኣተሓሕዛ ወይ ከኣ ሒዙ
ህላዌ; ብውልቀ-ሰብ ናይ ሲቪል ስጉምቲ ኣግሃደ፤ ናይ ውልቀ-ሰብ ማእሰርቲ ዘስዕቡ ስጉምትታት፤ ሓደ ሰብ ናብ ኣካላዊ ትሕጃ ዝወስድዎ ፍጻመታት፥
ከምኡውን ክፍሊት የቐምጥ።
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መጣቐሲታት፡
ናይ ውሽጢ ኣታዊ ኮድ ክፋል 501 (r); 26 CFR 1.501 (r) (1) - 1.501 (r) (7)
ምምሕዳራዊ ኮድ ዋሺንግተን(WAC) ምዕራፍ246-453
ዝተመሓየሸ ኮድ ዋሽኝግተን (RCW) ምዕራፍ 70.170.060
ናይ ህጹጽ ክንክን ከምኡውን ሰራሕተኛ ሕጊ ውዕሊ (EMTALA), 42 USC 1395dd
42 C.F.R. 482.55 ከምኡ ከኣ 413.89
ናይ አሜሪካ ሆስፒታል ማሕበራት ወለንተኛ ተግባር መምሪሒታት
ብሓሊዮት St. Joseph ናይ ጥዕና ቖራጺነት ዋሕስ ንዘይብሎም መምርሒታት
ዝቀረብ ናይ ዋጋ ምጉዳል መምርሒ ክፋል I፥ ምዕራፍ 3፥ ክፋል 312
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መርትዖ A –ዝርዝር ሽፋን ኣቕሪቦት
ናይ SHS ሆስፒታላት ኣብ ዋሽንግተን

Swedish Medical Center First Hill/Ballard
Swedish Issaquah

Swedish Medical Center Cherry Hill
Swedish Edmonds
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መርትዖ A – ብቕዓታት ኣታዊ ንሆስፒታላት SHS
ወሰንቲ ግዚያት ኣታዊ፡ ናይቲ ሕሙም ዓመታዊ ናይ ቤተሰብ ኣታዊ ናይ ሆስፒታል ኣገልግሎት ካብቲ ዝተመዝገበሉ ጊዜ ጀሚሩ ወይ ከኣ ምሕትት
ካብ ዝቕረበሉ ኣትሒዙ ካብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ንድሕሪ ኣብ ዘሎ ጊዜ ጀሚሩ፥ እቲ ሕሙም ነቲ ኣገልግሎት ብዘለዎ ክፍሊት ጽቡቕ ስኒት ጻዕሪ
ይዉሰን።

እንድሕር...

ስለዚ...

ንቤተሰብ ብዝሒ ብዝተስተኻኸለ ዓመታዊ ናይ ኣታዊ
እቲ ሕሙም ብገንዘብ ብዝምልከት ታሕቲ ሙኻን ክኸውን ኣለዎ፥ ከምኡ ከኣ ንክንክን ደገፍ
ዓቐን፥ ሕጂ ዘሎ ኣብ ምስቲ ናይ FPL መምርሒታት
100% ገንዘባዊ ደገፍ ንምርካብ ብቑዕ ክኸውን ኢዩ። 1
300% ወይ ከኣ ትሕቲ፥
ንቤተሰብ ብዝሒ ብዝተስተኻኸለ ዓመታዊ ናይ ኣታዊ
እቲ ሕሙም ብሽያጥ ሓላፊነት ዓቐን ምስ ዋና ክፍሊት ብ75% ዝጎደለ ምርካብ ይኽእል።
ዓቐን፥ ሕጂ ዘሎ ኣብ ምስቲ ናይ FPL መምርሒታት
ኣብ መንጎ ካብ 301% ክሳብ 400% እዩ፥
እንድሕር እቲ ናይ ስድራቤቱ ብዝሒ ምስቲ ናይቲ
እቲ ሕሙም ብ100% ወለንተኛ ተግባር ክፍሊት ሕሙም ክፍሊት ንምርካብ ብቑዕ እዩ።
ቤተሰብ ዓመታዊ ኣታዊ ዝመዓራረ ተኾነ፥ እቲ FPL
ከምኡውን እንተወሓደ 400% ወይ ከኣ ካብኡ
ንታሕቲ ተኾነ ኣብ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ ውሽጢ ካብቲ
ሆስፒታላት ውሽጢ ኣጠቓላሊ ናይ ሕክምና ወጻኢታት
ካብ 20% ንላዕሊ ዓመታዊ ናይ ቤተሰብ ኣታዊ ፥
ንቤተሰብ ብዝሒ ብዝተስተኻኸለ፥ ነዚ መምርሒ
ብምርካብ ዘለዉ ኣገልግሎታት፥
1
ምስቲ ናይ WAC ምዕራፍ ዝቃደው እዩ። 246-453፥ እዚኣቶም ሰባት ንኻልእ ሳልሳይ ወገን ሽፋን ደገፍ ብቑዕ ኣይኮኑን (RCW 70.170.020 (5)
ከምኡውን 70.170.060 (5) ይርኣዩ)።
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